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EUC - 216 UC - 222

Pracovná frekvencia 868 MHz
Napájanie 230 V str, 50 Hz 
Vlastný príkon 1 W
Zaťažiteľnosť kontaktov relé max. 5 A / 250 V
Dosah na priamu viditeľnosť s detektormi JA-8x typ. 300 m
 s ovládačmi RC-80 typ. 50 m

AC - 82

univerzálny prijímač univerzálny prijímač

Pracovná frekvencia 433 MHz
Napájanie 230 V str, 50 Hz
Pokojový príkon 1 W
Maximálny počet detektorov / ovládačov  8 / 30
Výstupné relé prepínací kontakt 6 A / 250 V
 bezpečnostné oddelenie
Kódovanie digitálny plávajúci kód
Dosah na priamu viditeľnosť 
• s detektormi JA-60 typ. 100 m
• s ovládačmi RC-11 a RC-4x typ. 30 m
Rozmery 100 x 73 x 25 mm (anténa 86 mm)

univerzálny prijímač

Pracovná frekvencia 868 MHz
Napájanie 10 - 14 V js, pokojový odber 20 mA 
Zaťažiteľnosť relé 2 A / 24 V js, alebo 2 A / 120 V str
Zaťažiteľnosť tranzist. výstupu 100 mA / 24 V
Kódovanie digitálny plávajúci kód

UC - 82
univerzálny prijímač

Bezdrôtové ovládače 

RC-11, RC-40, RC-42 

a RC-44 vysielajú 

na frekvencii 433 MHz a sú

kompatibilné s autoalarmami 

CA-10, CA-11, CA-32x, 

CA-120x, diaľkovými 

ovládačmi CL-301, CL-302, 

CL-305, CL-306, 

univerzálnymi prijímačmi 

UC-216, UC-222, UC-230, 

UC-28x, UC-6007, UC-6014, 

ústredňami série JA-60, 

bezdrôtovou sirénou UC-26x.

Ovládače RC-80 vysielajú 

na frekvencii 868 MHz 

a sú kompatibilné 

s ústredňami JA-8x, 

autoalarmami CA-180x, 

univerzálnymi prijímačmi, 

AC-82, UC-82, UC-8007 

a UC-8014, bezdrôtovou 

sirénou JA-80L.

JABLOTRON Slovakia s.r.o.
 Sasinkova 14, 010 01 Žilina

tel.: 041 / 564 02 64, fax: 041 / 564 02 61
predaj@jablotron.sk

 Prijímač komunikuje s ústredňami série JA-60, bezdrô-
tovými detektormi série JA-60 diaľkovými ovládačmi RC-xx. 
V porovnaní s UC-216 sa napája zo siete 230 V a výstupné relé 
môže spínať až 5 A.
 V kombinácii s ústredňou JA-60, výstupné relé prijímača 
kopíruje programovateľný výstup ústredne. Spolupráca s de-
tektormi série JA-60 umožňuje automatizovať niektoré činnosti 
v objekte (rozsvecovanie svetiel pri aktivácii detektora, spúšťa-
nie ventilácie a podobne). S pomocou ovládačov RC-11 a RC-4x 
je možné výstupné relé ovládať v režimoch: impulzný, prepínací, 
zapni / vypni. Vďaka silovému výstupnému kontaktu môže tiež 
nájsť široké uplatnenie v domácej automatizácii pre spínanie 
svetiel, ventilácie, servo pohonov  a ďalších zariadení.

 Modul umožňuje ovládať dva spotrebiče pomocou bezdrô-
tových vysielačov. Vysielačom môžu byť diaľkové ovládače RC-80, 
ústredňa systému OASiS, bezdrôtové detektory série JA-80 
alebo termostaty TP-8x. Relé je možné ovládať v režimoch:
• impulz 1 s (relé zopne na 1 s)
•  impulz 2 min. (relé zopne na 2 min., opakovaná aktivácia pre-

dlžuje impulz na 2 min.)
•  prepínací režim (opakovaná aktivácia mení stav relé)
•  zapni / vypni (pri použití s ovládačom RC-80 jedným tlačidlom 

relé zopne, druhým rozopne)
Modul AC-82 môžete ovládať až 60 diaľkovými ovládačmi 
RC-80, ôsmimi detektormi série JA-80, alebo termostatmi TP-8x, 
prípadne jednou ústredňou OASiS.

 Modul je určený na signalizáciu stavu programovateľných 
výstupov ústredne OASiS, bezdrôtových detektorov série JA-80 
a na ovládanie spotrebičov nízkym napätím. Obsahuje dve 
nezávislé relé a pomocný tranzistorový výstup.
 Reakcia relé pri aktivácii je programovateľná v režimoch: 
impulz 1 s, impulz 2 min., stavový a zapni / vypni.
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 Prijímač komunikuje s ústredňami série JA-60, bezdrôtovými 
detektormi série JA-6x a diaľkovými ovládačmi RC-11 a RC-4x. 
V kombinácii s ústredňou JA-6x kopírujú výstupné relé prijíma-
ča programovateľné výstupy ústredne. UC-216 umožňuje pri-
radenie bezdrôtových detektorov do drôtových vstupov iných 
ústrední. Prijímač dokáže signalizovať poplachový stav detek-
torov, narušenie ochranného krytu, slabú batériu a dokonca 
stratu komunikácie.
 Diaľkovým ovládačom možno ovládať výstupné relé v reži-
moch: impulzný, prepínací, zapni/vypni, alebo režim „garážová 
brána“.

Pracovná frekvencia  433 MHz
Napájanie 12 - 24 V js
Pokojový odber 10 mA
Maximálny počet detektorov / ovládačov  8 / 20
Poplachový výstup (X) relé 1 A / 120 V
Sabotážny výstup (Y) relé 1 A / 120 V
Signalizácia slabej batérie v detektore (OUT) tranzistorový výstup
 0,2 A / 40 V
Kódovanie digitálny plávajúci kód
Dosah na priamu viditeľnosť 
• s detektormi JA-60 typ. 100 m
• s ovládačmi RC-11 a RC-4x typ. 30 m
Pracovná teplota –10 až + 40 °C
Rozmery 100 x 73 x 25 mm (anténa 86 mm)



Plasty diaľkových ovládačov RC-40, RC-42, RC-44 a RC-80 používajú roz-
merovo kompatibilnú elektroniku a umožňujú jednoduchú zmenu dizajnu 
a farebnej kombinácie ovládača výmenou plastového obalu.

Model RC - 11

Voliteľná funkcia nastavenia do režimu 
tiesňového ovládača s ústredňami 

série JA-60

dvojtlačidlový ovládač 
433 MHz

RC - 40

Model RC - 40

Voliteľná funkcia
uzamykania tlačidiel

štvortlačidlový ovládač 
433 MHz

Model RC - 42/44

Elektronika je rovnaká
ako RC-40

dvoj alebo štvortlačidlový ovládač 
433 MHz

RC - 80W

Model RC - 80 

Plast ovládača umožňuje použiť
elektroniku RC-40

dvoj alebo štvortlačidlový ovládač 
868 MHz
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